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Abstrakt 

I uppsatsen tas en modell fram för skillnaden mellan den värld som gestaltas i en skönlitterär 

text och den vi upplever i vardagen, en skillnad som skulle kunna transformera en läsare. 

Modellen som presenteras baseras på Wolfgang Isers teori om läsupplevelsen och Nelson 

Goodmans teori om fiktiva världar. För att testa modellen appliceras den på en nyskriven 

utopisk roman där tekniken spelar en betydande roll.   
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Martin, jag vill att ni skapar en religion åt mig. 

Vore det inte fantastiskt att skriva en berättelse som människor är beredda att leva och dö för, 

som de är beredda att döda och låta sig dödas för, att offra sig för, att överlämna sig själva till? 

Kan det finnas en större utmaning för en författare än att skapa en historia som är så mäktig att 

den överskrider fiktionen och förvandlas till en uppenbarad sanning?  

(Safón, 2014, s. 163–164) 

Introduktion och bakgrund  

Mänskligheten står inför ett nätverk av kopplade komplexa problem. Miljarder människor har 

problem att få ihop mat för dagen samtidigt som fler dör av fetmarelaterade orsaker än av 

svält. Odlingsmark utarmas, skogar avverkas och förvandlas till monokulturer, övergödning, 

utfiskning. Mänskligheten får det bättre vilket kommer att öka befolkningen från 7 till 10 

miljarder de närmaste decennierna. Mineralresurser töms utan tanke på långsiktighet för att 

tillfredsställa ständigt ökade konsumtionsbehov och även om det finns kol, olja och gas så det 

räcker i 50 år kan den inte brännas upp på grund av att utsläppen förändrar klimatet. 

Globalisering och forcerad tillväxt kombinerad med marknadskapitalism slår sönder lokala 

kulturer och pressar hela nationer till att anpassa sig till den rådande ordningen (Gulliksson & 

Holmgren, 2018). Det är en berättelse om människan som vittnar om en dyster framtid. 

Kanske påverkade den dig som läsare? Gjorde dig rädd? Fick den dig att knyta näven i fickan 

och tänka att det där ska jag hjälpa till med att fixa? 

Samtidigt som problemen hopas famlar mänskligheten efter svaret på frågan ”Vad är det goda 

livet?” med följdfrågan ”Vad måste jag ge upp för att nå dit?”. Problemen kan inte lösas och 

svaren kan inte finnas utan fantasi och inlevelseförmåga vilket ger litteratur och andra medier 

nyckelroller (Zapf, s. 22). Hur kan skönlitteratur stötta den nödvändiga transformationen så att 

mänskligheten bättre kan möta framtiden? Den frågan leder i sin tur till nästa, som är fokus 

för denna uppsats. Hur kan en läsare eller en författare av teknikbaserade utopier analysera 

skönlitteratur som är skriven med ansatsen att transformera människor? 

Skönlitteratur är en kreativ konstform som ger oss ett perspektiv på kulturens historia och hur 

den på lång och kort sikt utvecklats tillsammans med tekniken, givet människan och naturen 

som förutsättningar. Med ett sådant utanfrånperspektiv kan vi lära oss mer om de många 

lagren av relationer mellan jaget och den andre, mellan sinne och verklighet, mellan 

människor och mellan människor och icke-människor (djur och tekniska system). I den 

lärprocessen kan litteratur användas för att representera ”varseblivning, sinnesintryck, 
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känslor, tänkande, kommunikation, och skapande dimensioner, samtidigt som 

livsuppehållande skillnader och mönster av sammanlänkade nätverk över gränser mellan 

kategorier, diskurser och livsformer uppmärksammas” (Zapf, 2016, s. 25–26, citaten av Zapf 

är översatta av mig). Här räknar jag teknik till livsformerna, vilket knappast Zapf gjorde som 

utgick från naturen och ekologi. Litteraturen öppnar med hjälp av sina berättelser upp en 

fiktiv designrymd där utvecklingsmöjligheter för det hållbara samhället kan diskuteras utifrån 

trossystem och vad som ses som sant. Berättelser där hållbara livsstilar kritiskt kan granskas 

och relateras till ekonomiskt och industriellt dominerade ordningar. Det finns många 

möjligheter för litteratur att bidra (Bina, 2016; Zapf, 2016, s. 28–29), till exempel genom att: 

•  Vara en källa för kontinuerlig återkopplad förbättring av vår civilisation. 

• Visa på möjliga situationer och vardagsliv för framtidens medborgare bortom dagens 

språkliga och sociala normer. Det gäller sådant som identitet och skillnad, konflikt och 

kommunikation, distansering och empati, klimax och upplösning, kris och lösning. 

• Ge liv åt abstrakta resonemang och ge oss kreativ input om framtiden som balanserar 

andra källor baserade på forskning och expertomdömen. Denna typ av input kan vara 

inspirerande och bredda det som anses vara möjligt. 

• Stötta en ständig förnyelse av språk, varseblivning, fiktion och kommunikation. 

Litteraturen borde enligt Zapf kunna vara en ”textbaserad energiform” (ibid., s. 27) för 

att agera, reagera och se på oss själva, våra miljöer och kronotoper givet naturen, 

tekniken, systemet av symboler (signs), namngivningssystem (signifiers), kroppar, och 

mentala system.  

• Varna för riskfyllda utvecklingar och reflektera över möjliga alternativa 

utvecklingstendenser. Litteraturen bör vara ett känselspröt för att identifiera dolda 

konflikter, motsägelser, trauman och sjukliga strukturer i det moderna livet ända upp 

till nivån av civilisation. 

• Möjliggöra engagemang hos en bredare allmänhet. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att teoretiskt motivera och exemplifiera användandet av en första 

enkel, praktiskt användbar, version av en analysmodell för transformerande skönlitteratur. Det 

långsiktiga målet är en modell som kan användas för att bedöma om en text kan förändra en 
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läsare, en modell som skulle få långtgående konsekvenser både för författande och den 

utopiska litteraturen i stort. Syftet med analysen som följer begränsar sig till att indikera hur 

och till vilken grad en utopi skiljer sig från vår nuvarande värld. Ett bivillkor är att utopin ska 

vara en hållbar värld där tekniken spelar en viktig roll. 

Syftet följs upp via följande frågeställningar: 

• Hur skulle en analysmodell kunna formuleras? 

• Vad säger analysen om skillnaden mellan vår värld och den som analyseras? 

• Hur skulle en sådan modell kunna stötta en författare i sitt kreativa skrivande? 

Modellen kommer att användas på romanen Extas! (2019) som jag skrivit. En baktanke med 

det är att jag ska lära mig mer om mitt eget skrivande. Om romanen skulle förbättras i 

processen är det en bonus.  

Metod och avgränsningar  

Metoden går ut på att med hjälp av referenslitteratur bygga upp en kunskapsbas om ”Fiktiva 

världar” och ”Den transformerande läsupplevelsen”. Ur kunskaperna extraheras en 

analysmodell som appliceras på en utopisk roman som utspelar sig i en hållbar värld där 

tekniken spelar roll. 

Vissa begränsningar måste göras för modellen och det resultat som kan förväntas: 

1. Eftersom bevisläget är oklart när det gäller till vilken grad transformation av läsare och 

samhället kan ske via läsande blir modellen ett första försök som nöjer sig med att 

indikera att transformation skulle kunna ske. Konceptet som illustreras och teorin som 

modellen bygger på kan ändå vara intressant och lärorikt för andra att tänka vidare på. 

2. En hållbar värld kan bara karakteriseras grovt, vi vet inte hur den ser ut. Därför gör 

modellen heller inga försök att peka ut exakt hur den fiktiva hållbara världen måste vara. 

Det analysmodellen kan hjälpa till med är att få syn på hur den fiktiva världen skiljer sig 

från vår egen. Om den skillnaden pekar mot hållbarhet eller inte är en tolknings- och 

värderingsfråga som bara diskuteras i förbigående i uppsatsen. 

3. Bakgrundsteorin är begränsad, av både tid och utrymmesskäl. Teorin skulle till exempel 

kunnat inkludera retorik och diskursteori. En fördel är att denna begränsning förenklar 

modelleringen.  
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4. Det finns ännu så länge bara ett fåtal utopier från science fiction där tekniken finns med 

som en aktör. Skönlitteratur som tar upp en hållbar kultur är också en bristvara i 

förhållande till problemen mänskligheten står inför. Det är en av anledningarna till att 

endast en roman analyseras i essän. En andra anledning är utrymmesskäl. 

Enligt Zapf (2016, s. 17) lämnas kulturen utanför som bas för hållbarhet, vilken bara 

diskuteras i termer av de tre pelarna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Enligt mig 

finns det ytterligare en komplikation. Utifrån det omvända perspektivet hållbarhet ur ett 

kulturellt perspektiv, så tas inte tekniken med. 

Material  

Huvudparten av teorin för analysmodellen hämtas dels från Nelson Goodmans Ways of 

worldmaking (1977) som behandlar konstruktion av fiktiva världar och dels från Wolfgang 

Isers The act of reading (1978) som är en fenomenologiskt baserad teori för läsakten och hur 

den förändrar läsaren. 

I appendix till uppsatsen finns ett utdrag från inledningen av romanen Extas!.  

Teori  

Berättelsen är extremt viktig för oss. Vi är vår berättelse, vi ser och tolkar världen runt om oss 

som berättelser (Ricoeur, 1991, s. 73). 

För att enklast möjligt rama in vad skönlitteratur är utgår jag från berättandet (narration) och 

börjar med att försöka definiera upp vad som kännetecknar det i denna uppsats och använder 

mig av en relativt sen teoribildare, Herman (2009). Hans definition är enkel och utgår från att 

texten skapar en värld. Tid och plats specificeras i världen och där och då inträffar en eller 

flera händelser (Herman, 2009, s. 9). De grundläggande komponenterna är alltså en värld, tid, 

plats och händelser. De händelser som det berättas om stör agenter (människor, djur, teknik 

och annat) och ställer dem inför dilemman (ibid., s 14). I slutänden så förmedlar berättelsen 

agenternas upplevelser. 

Författaren, läsaren och genre 

När läsaren ska bestämma sig för att eventuellt läsa en bok finns en färdig roman att ta 

ställning till. Kanske finns det kritikerrosor eller webbris att ta hänsyn till? Läsaren kan också 

ta reda på vem författaren är vilket kan ge läsningen ett djupare socialt engagemang. Kanske 
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utvecklas den till en ensidig vänskap? För varje bok som läses av samma författare lär sig 

läsaren mer om författaren, författarens karaktärer och författarens världar. Läsaren har också 

en möjlighet att känna gemenskap med alla andra som läser samma sak. Kanske vill någon 

annan i bokklubben absolut läsa boken? Eftersom genren är en överenskommelse mellan 

författare och läsare så är också den en social handling och ett transformerande budskap 

(Elmelund-Kjeldsen, 2008, s. 106–107).  

Den transformerande läsupplevelsen  

Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel.  

Barn skapar mirakel när de läser.  

(Astrid Lindgren, 1958) 

Hur många berättelser har du hört, läst och sett sedan du föddes? Hur har alla dessa berättelser 

format dig som unik individ? Antagligen mer än du tror. I den här uppsatsen begränsas 

berättandet till skönlitteratur. Som en av huvudkomponenterna i analysen presenterar jag här 

Wolfgang Isers modell för läsupplevelsen. Utifrån den formuleras första delen av 

analysmodellen för hur läsaren transformeras under läsningen.  

Wolfgang Iser (1978) var en tysk litteraturvetare. Enligt hans teori är det upp till läsaren att 

aktualisera texten genom att välja bland de många tolkningar och perspektiv en text erbjuder. 

Läsaren är en aktiv medskapare till upplevelsen av texten och det är detta skapande som Iser 

fokuserar på.  

Vi kommer i analysmodellen att använda oss av Isers begreppsapparat. Kort, innan jag går in 

på detaljer, kan begreppet repertoar sägas stå för de kända förutsättningarna i läsarens värld. 

De kompletteras via en horisont som under läsningen byggs upp utifrån ett eller flera 

perspektiv. För att påverka läsarens upplevelse använder författaren strategier som 

förgrund/bakgrund, tomrum och negation 

Repertoar 

Både läsaren och texten är del av en repertoar (Iser, 1978., s. 69, 85). Denna består av den del 

av verkligheten som är relevant för texten, inkluderande kulturellt betingade upplevelser, 

referenser till andra romaner, kunskaper, förväntningar och övertygelser om politik, kärlek, 

utbildning, och annat i våra liv. Repertoarelement formas också av litterära konventioner, som 

en etablerad genre, och av de strategier som författaren använder i sitt skrivande.  

När läsaren interagerar med texten ändras repertoaren. Texter är inte neutrala och genom att 

välja repertoarelement kan författaren påverka läsaren. 
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Perspektiv och tema  

Läsaren upplever texten genom olika perspektiv, vanligen presenterade av berättaren, 

karaktärer, intrigen och det läsarens uppmärksamhet riktas mot (ibid. s. 96). Dessa perspektiv 

interagerar i teman, till exempel i textsegment med dialoger. Eftersom läsaren enligt Iser inte 

klarar av att ta in en längre text i sin helhet får hen nöja sig med temat för ett visst 

textsegment i ett givet ögonblick (ibid, s. 97). 

Horisont  

Horisonten är nästa begrepp jag lånar av Iser (ibid., s. 111–112). Det är den nya helhet som 

fås när det lästa tolkas utifrån tidigare identifierade teman, läsarens inställning och textens 

perspektiv. För att förklara vad horisonten är utgår Iser från nivån av meningar. Varje mening 

är en utmaning för läsaren, som ska foga tolkningen av meningen till den horisont som redan 

är känd. Den nya horisonten används sedan vid tolkningen av nästa mening. För min 

analysmodell lyfter jag mig här till tolkningen av textblock som stycken, kapitel och större 

avsnitt i en skönlitterär roman. Läsaren möter genom hela romanen motstånd när hen försöker 

assimilera det som upplevs i det aktuella textblocket till det som redan är känt i horisonten. 

Om det aktuella temat är att läsaren följer hjältens kamp för livet i en duell med skurken 

samtidigt som de utbyter spydiga kommentarer, utspelas det temat inför en horisont av alla 

tidigare bidrag i texten från andra perspektiv (karaktärer, intrigen …) som relaterar till hjälten 

och duellen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Sammanfattning av Isers modell (1978) för hur teman från perspektiv i texten som 

läses interagerar med externa faktorer i repertoaren. 
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Givet den begreppsapparat som presenterats och som illustreras i figuren ovan kan ännu ett 

steg tas genom att lägga till begrepp som visar på tekniker författaren kan använda för att 

påverka läsaren med texten.  

Strategier 

Strategier (ibid, s. 86 ff.) är de olika sätt som författaren kan använda språket för att ge läsaren 

en viss upplevelse. Det är textstrategierna att skapa länken mellan läsupplevelsen och 

repertoarens olika element i mötespunkten mellan text och läsare. Strategierna är författarens 

verktyg för att påverka läsarens fantasi (ibid, s. 92). Teman och horisonten är exempel på 

strategier som hjälper läsaren att strukturera texten. Ytterligare ett exempel är vad som lyfts 

fram och inte (foreground/background) samt tomrum och negationer. 

Förgrund och bakgrund  

Vad som författaren väljer och läsaren uppfattar som förgrund och bakgrund (ibid., s. 92 ff.) 

är något som Iser ser som en strategi. Förgrunden är det läsaren upplever som starkast av allt 

det som berättas i ett givet ögonblick. Bakgrunden är den fond som det som sker i förgrunden 

utspelar sig mot, till exempel en viss situation, normer, värderingar och idéer. Kontrasten 

mellan förgrund och bakgrund drar igång de aktioner och reaktioner som bygger handlingen 

(ibid., s. 93 ff.).  

Tomrum och negation 

Läsaren stimuleras och drivs framåt i berättelsen av tomrum och negationer (ibid, s. 165 ff.). 

De kan ses som utmaningar som potentiellt kan transformera läsaren (ibid, s. 169) och 

motståndet läsaren upplever kan stimulera till deltagande, antaganden och ifyllnad, precis som 

möten med människor kan göra. En viktig skillnad är att texten är fix och inte kan anpassa sig.  

Funktionen av tomrum är viktig för Iser. (Iser, s. 169). Tomrum och undanhållande av 

information kan utnyttjas av författaren för att skapa spänning. Ett självklart exempel är att 

mördaren inte avslöjas direkt, även om den allvetande berättaren i en deckare som berättas i 

dåtid rimligen redan borde veta vem som gjorde det. Ett annat sätt att uttrycka funktionen av 

tomrum är att läsaren fyller i tomrummet och bygger upp en gestalt, en representation, av det 

som händer i berättelsen, en del av horisonten (ibid., s. 127).  

Negationen är ett sätt för författaren att skaka om läsaren. Den bygger på att texten 

presenterar något som går stick i stäv med det läsaren tror eller förutsätter. När äntligen 

mördaren fångats och konfronteras med de andra misstänkta visar det sig att han hade ett 

giltigt alibi. Överraskningen om det visar sig att denna konstruktion inte visar sig vara sann är 
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en viktig del för läsarens engagemang och läsningens nöje Allting ställs på sin ända och 

läsaren måste göra ett omtag. Negationen i en berättelse består ofta av att det familjära inte 

alls är vad det verkar vara (defamiliarization). En vardagssituation som att hämta sylt i 

källaren görs främmande när ljuset plötsligt släcks och allt blir svart.  

Läsprocessens läsupplevelse  

Läsprocessen och dess upplevelse kan nu sammanfattas som att läsaren utifrån en repertoar 

(verklighet, genre, normer, …) tar sig an en text och i mening efter mening, textavsnitt efter 

textavsnitt konfronteras med de repertoarelement som författaren valt ut, se figuren ovan som 

nu borde vara mer begriplig. Läsaren tolkar de perspektiv som tematiserats av karaktärer, 

intrig, dialoger, ordval och andra författarstrategier, och en horisont byggs upp som tjänar 

som referens för teman i följande textavsnitt och som läsaren kan relatera tillbaka till 

repertoaren, sin vardag och sina värderingar. Under läsningen kommer läsaren att utmanas av 

det som författaren medvetet eller omedvetet utelämnat och av det motstånd i form av 

negationer som finns i texten. Läsarens repertoar kommer att förändras under läsningen men 

om och hur läsaren själv transformeras går inte att veta i förväg (ibid., s. 85, 202). Kanske 

byter läsaren åsikt eller så slänger hen boken i väggen. 

Hur applicerar jag modellen? 

Isers modell för läsupplevelsen appliceras genom att romanen läses från början till slut 

samtidigt som bidrag till horisonten noteras. Förgrund/bakgrund, tomrum och negationer 

analyseras allt eftersom för att identifiera potentiella läsartransformationer. 

Fiktiva världar 

På nästa bricka i teoripusslet för att kunna lägga ut en analysmodell finns filosofen Nelson 

Goodmans resonemang i boken Ways of Worldmaking från 1977. Målet är att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning om hur den fiktiva värld i romanen vi analyserar skiljer sig från vår 

egen. Det Goodman tillför är ett yttre, faktiskt, perspektiv på den värld som beskrivs i 

romanen, skilt från läsupplevelsen och läsarens världsbild. 

Goodman (1977) menar att vi skapar vad han kallar för världar utifrån olika perspektiv på 

många sätt, till exempel med naturligt språk, musiknotationer och målningar. Det världarna 

har gemensamt är att de är symbolsystem med interna regler och att de används för att vi ska 

förstå oss på de nya verkligheter vi hela tiden skapar åt oss själva, till exempel inom musiken.  

I hans teori refereras till både världar och versioner, där en version står för något människor 

har skapat, till exempel en teori, en text, eller att någon säger ”Det är en stjärna där uppe”. 
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Världar byggs av versioner som skapas utifrån det vi uppfattar med våra sinnen och hur vi 

använder symboler och koncept för att beskriva dem. Symbolerna, abstraktionerna och 

koncepten är nödvändiga komplement till det vi uppfattar. Utan dem inga världar.  Ett sätt att 

tolka detta är att Goodmans versioner är representationer av Isers (1978) perspektiv som vi 

tog upp i föregående avsnitt. På så vis finns det ett överlapp mellan modellerna. 

Vad vi inte kan göra är att verifiera versioner mot en värld som inte är upplevd, beskriven 

eller avbildad (Goodman, 1977, s. 3–4). Det finns över huvud taget inte någon värld som alla 

versioner av världar kan reduceras ner till, inte fysikens värld och det finns inte heller någon 

underliggande ”verklig” värld som en bas att utgå från (ibid., s. 5). Alla världar är med andra 

ord sociala konstruktioner baserade på upplevelser och representationer i olika medier. 

Goodman lägger fram en modell för hur vi bygger ihop versioner och världar och jag kommer 

nu att kort redogöra för komponenterna: sammansättning och uppdelning (composition and 

decomposition), viktning (weighting), systematisering (ordering), ta bort och lägga till 

(deletion and supplementation), och förvrängning (deformation). Komponenterna kan 

användas tillsammans på olika sätt och de överlappar som beskrivningar av skapandet av 

världar.  

Några dimensioner där vi kan leta efter förändringar är tidpunkten för berättelsen och platsen, 

vad som räknas som varelser och vad de har för egenskaper, vad det finns för inventarier, 

fysikaliska lagar, förändringar i språk och betydelsen hos ord (Ryan, 1991). 

Goodmans komponenter  

Här följer en kort sammanfattning av Goodmans komponenter. Exemplen är Goodmans och 

speglar det faktum att teorin inte bara gäller världar skapade i skönlitteraturen. 

• Sammansättning och uppdelning – Nya världar skapas från versioner av världar som 

sätts samman till nya världar. Redan skapade världar kan brytas sönder och utnyttjas i 

nya konstellationer under nya namn. En person kan ses som en värld, en 

sammanställning av händelser över tiden med ett namn (Goodman, 1978, s. 7–8). 

• Viktning – Genom att vikta och lyfta fram vissa versioner framför andra fås nya 

världar. Över tiden upplever vi sådana skillnader på olika sätt. Det som en gång sågs 

som en realistisk tolkning av ett landskap kan nu uppfattas som en karikatyr och 

placeras i kategorier som inte var uttänkta när tavlan målades. Viktar vi upp något i ett 

mönster ändras versionen och den värld vi ser (ibid., s. 12). 



 

Håkan Gulliksson C-uppsats 13 

 

• Systematisering – Systematisering kan ske på många olika sätt (ibid., s. 12–13). När vi 

bygger ett hus börjar vi med grunden och när vi handlar bräderna lägger vi de tyngsta i 

botten. Goodman menar att eftersom allt beror av den referensram vi väljer finns det 

inget före eller efter, under, eller över förrän vi bestämt vår systematisering. I 

vardagen undviker vi oftast detta steg och väljer att lösa problemet som vi brukar, ofta 

på det mest praktiska och effektiva sättet. 

• Ta bort och lägga till – Att ta bort det som inte passar och lägga till något nytt 

kompletterar sammanslagning och uppdelning. Ett exempel som ger upphov till 

många möjligheter att ta bort och lägga till är digitaliseringen. En digital termometer 

skiftar vår bedömningsram från att vikta höjden av en kvicksilverpelare till att läsa av 

ett numeriskt värde.  

• Förvrängning – Korrektioner och distorsioner av ursprungsvärlden är Goodmans 

femte och sista komponent för att skapa en ny värld. Exempel här är förskjutningar i 

världsbilder och världen tolkad utifrån olika perspektiv. Världen före och efter Metoo 

är inte samma värld. 

Hur applicerar jag modellen? 

Goodmans modell för att studera fiktiva världar tillämpas efter att romanen lästs i sin helhet. 

Den kompletterar den bild av romanen som byggts upp via Isers modell. 

Analys av romanen Extas!  

En oerhörd energi läggs tvärs över mänskligheten på att skriva fantasier. Som om verkligheten 

vore en fantasi? Den är verklig, det är själva poängen med verkligheten. Den är mätbar, inget 

hittepå. Ni bara lurar er själva. 

Om en hund kunde fantisera skulle den se ett berg med blodigt kött framför sig och sedan bli så 

deprimerad över verklighetens torftighet att den bara la sig ner på fläcken och dog.  

/ Huset 

Romanen Extas! presenteras i baksidestexten som en utopi där läsaren samtidigt får följa 

familjen Karlssons vardag år 2070 och det styrande rådets försök att upprätthålla en hållbar 

värld. Problemet är att medborgarna via spel söker sig till förförelse mot extas i stället för, 

som rådet tycker, spela meningsfulla spel för att hålla samhället igång. Spelen hanteras av 

spelledaren, en AI som är minst sagt svår att styra. 

Före kapitel 1 finns en introduktion av karaktärerna. Det är en del namn att hålla reda på så 

läsaren får ett facit om det skulle behövas. Introduktionen situerar också romanen i framtiden 

(2098) och på existerande platser (Umeå och Stockholm). Tonen i den är lätt humoristisk och 
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en allvetande berättare, i stil med Shakespeares Puck i En Midsommarnattsdröm, lovar 

läsaren att allt kommer att sluta lyckligt för de flesta huvudpersonerna, men inte för alla, och 

kanske inte för mänskligheten. Spelande, kapitalism och extas antyds som teman.  

Nisse och Pippi är huvudpersoner och mjukvarukonstruktioner (Artificiell intelligens, AI). 

Nisse är familjens intelligenta hus i Umeå och Pippi en intelligent våning. Berättelsens intrig 

är uppbyggd av fem sammanvävda trådar där varje tråd har en egen berättare. Den som vi får 

lära känna senare i uppsatsens analys är Ami. Mer om romanen introduceras under analysen i 

den mån som det behövs. 

Författaren och läsaren 

Romanen Extas! är skriven av en okänd författare. Det finns inga tidigare romaner att starta 

analysen från. Det vi har är baksidestexten som presenterar författaren som lärare i teknik och 

hållbarhet på universitetet. 

Genre – utopi och vad mer? 

Genren kan approximeras som en psykologisk AI-thriller, feelgood med romantiska och 

samhällskritiska inslag. Det är en äventyrsroman som drar in läsaren i en Science fiction-

berättelse där möjliga effekter av ny teknologi undersöks för ett hållbart samhälle. Genren kan 

också räknas som Design fiction eftersom världen i Extas! är ett designförslag till en värld vi 

möjligen skulle vilja leva i. 

Efter att ha läst baksidestexten till Extas! sorterar troligen de flesta läsare in romanen på 

hyllan med science fiction. Omnämnandet av ett intelligent hus som går att prata med gör att 

många kommer att koppla boken till de många dystopiska tidningsartiklar och böcker som 

skrivits om farorna med AI. Titeln Extas! antyder att romanen antagligen innehåller sex som 

underhållning, provokation och kanske för upphetsning. För några läsare gör det boken till 

non grata medan det för andra skapar förhoppningar som inte kommer att uppfyllas. Det finns 

sexscener men de är nedtonade integrerade delar av handlingen snarare än målet med 

romanen. 

Är den värld som det berättas om i Extas! en utopi? Jag som författare skulle mycket väl tänka 

mig att bo där, även om det vore med skräckblandad förtjusning jag flyttade dit. 

Transformerande läsupplevelse 

För att analysera den transformerande läsupplevelsen etablerar jag först en rimlig repertoar 

utgående från det jag känner till om romanen. Hur en sådan kan se ut visas kort senare i detta 

avsnitt. Därefter läser jag romanen från början och bygger allt eftersom upp en horisont. Jag 
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noterar också strategier (förgrund/bakgrund, tomrum och negationer) som används. I detta 

avsnitt ges exempel på vad som kan hittas, både rad för rad och sammanfattningsvis. 

Repertoar 

Det finns inga läsare som bott i ett intelligent hus av den typ som berättas om. Det som många 

känner till är röststyrda ljusknappar och audiosystem där ljudet enkelt går att flytta med 

lyssnaren. Inbrottslarm baserade på olika typer av givare är nog också välbekanta. 

Romanen handlar om AI-system och det associeras antagligen av många till övervakning, som 

i Orwells roman 1984, och att data skickas iväg för central analys. Den centrala analysen ses 

av många som ett skrämmande verktyg för begränsning av individens frihet och av andra bara 

som ett irritationsmoment när reklamen blir riktad och individualiserad. Individens frihet kan 

till exempel begränsas genom att bara viss information blir tillgänglig eller att den 

information som är åtkomlig är manipulerad för att styra värderingar och åsikter. 

Här kommer några exempel på analysresultat från utdraget i appendix till uppsatsen. Det går 

lätt att finna fler. Överraskningarna och nya tankemönster etableras redan på första raden  

Rad 1: Teknik som kan prata och värdera sig själv och sitt arbete känslomässigt (negation) 

Rad 1: Teknik har nya egenskaper i världen det berättas om (horisont) 

Rad 2: I spelledarens värld? (tomrum)  

Rad 3: I spelledarens värld finns medborgare? (tomrum)  

Rad 11: Spel och spelande lyfts fram (förgrund/bakgrund) 

Rad 27: Ami animerar sig själv i realtid på en skärm (en negation, för det går inte idag) 

Rad 27: Världen innehåller intelligenta sensorsystem (horisont) 

… 

Övergripande omdömen som byggs upp under läsningen: 

Horisont 

Vi läser om ett hållbart samhälle som blivit hållbart via övervakning. Mätbarhet och 

optimering är nyckelord. Storbolagen är globala och ser allt. Vet allt om alla. De kan mäta, 

kontrollera och styra mot hållbarhet. De vill inte att världen ska krascha, så de ser till att alla 

får det allt bättre, till priset av en begränsad frihet. Alla spelar och ser världen som ett spel 

vilket är mänskligt eftersom leken och spelandet ligger i vår natur. Spelen är nödvändiga för 

att motivera medborgarna att delta och bidra i samhället. De som kontrollerar förförelsen och 



 

Håkan Gulliksson C-uppsats 16 

 

extasen i spelen kontrollerar världarna i spelen, och därmed även romanens verklighet. Vi kan 

göra allt vi vill i spelen. Där är vi gudar. Allt vi gör registreras vilket bygger upp en bas för 

analys av oss själva. Existentiella frågor kan ställas (och besvaras) på nätet. Intima frågor kan 

ställas (och besvaras) på nätet. Sensorer kan läsa av känslor och beteenden. Ett exempel är att 

Huset Nisse animerar en passande danspartner till Ami på rad 47 och framåt i utdraget. 

Strategier 

Intrigen består av fem huvudperspektiv, fem trådar med var sin berättare. Nackdelen med att 

ha fem i stället för bara en, till exempel en allvetande berättare, är att läsaren kan ha svårt att 

orientera sig bland intrigerna. En möjlig fördel är att läsaren har flera chanser att hitta en 

huvudperson och ett dilemma som den vill identifiera sig med. Det ökar sannolikheten för 

engagemang, påverkan och transformation. Eftersom huvudpersonerna var och en får ta 

mindre plats kan de inte fördjupas och rundas av lika mycket vilket ger färre möjligheter att 

dra in läsaren.  

Förgrund och bakgrund 

Två perspektiv (karaktärer) som sticker ut är Nisse och Pippi. De är AI-system som spelar 

centrala roller i berättelsen. Längre in i boken fördjupas främlingskapet när det visar sig att AI 

är inblandat i det mesta av det som händer bakom de mänskliga relationer och dilemman som 

dominerar förgrunden. Spelledaren, den AI som introducerar nya spel i världen har fått en 

egen röst och det får även naturen. Frågan är om det mänskliga (hjärta och smärta) tar över 

tillräckligt av förgrunden för att läsaren ska acceptera det mer främmande som allt tydligare 

träder fram under läsningen. 

Trots att Nisse och Pippi är centrala karaktärer är det Ami och hennes relation med Robert 

som får huvudrollen i första avsnittet där sex genast lyfts fram i förgrunden i sovrummet på 

Tätastigen 12. Ett mänskligt beteende som bygger på behovet av närhet och som i slutänden 

är ett krav för mänsklighetens överlevnad. 

Tomrum och negationer 

Innan läsaren kommer till första kapitlet har hen stött på den accepterade definitionen av 

hållbarhet på ett av försättsbladen och på nästa uppslag ett utdrag ur Höga visan. Citaten 

försöker lyfta fram de två huvudtema som romanen tar upp, ett hållbart samhälle och extas. 

Exakt hur romanen kommer att behandla dessa teman kan ses som ett första tomrum. 

I en berättelse om en framtida tekniskt avancerad värld kan inte allt förklaras, det behövs ett 

mått av ”suspension of disbelief” hos läsaren. Magi och tomrum måste få finnas annars faller 
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hela idén. Det är inte lönt att fråga om hur något fungerar, egentligen, till exempel exakt hur 

animeringen av Ami fungerar. Det intressanta är diskussionen och slutsatserna om vad 

effekten blir på människorna om och när det fungerar. Detta är djupt mänskliga frågor som 

inte har med AI att göra, tekniken är bara en katalysator. Frågan är om läsaren ser den 

distinktionen och är intresserad av att följa resonemanget om vart människan är på väg och 

om den lösning som romanen indikerar är ett möjligt och önskvärt alternativ. Risken är att 

avvikelsen från dagens värld stöter bort. 

Fiktiv värld 

Den transformerande läsupplevelsen kompletteras i analysen med en dekonstruktion av 

världen i romanen som görs med hjälp av Goodmans förändringskomponenter efter det att 

hela romanen lästs och gett en sammanfattade helhetsbild.  

Om boken öppnas och läses så visar det sig att det främmande sitter i väggarna på ett 

integrerat, naturligt sätt. Världen känns välbekant, i alla fall till en början. Den vardag som 

skildras skiljer sig inte mycket från vardagen 2020 och det intelligenta huset är mer av en 

betjänt, en Jeeves. en samtalspartner, och en servicecentral. Den utvecklade verkligheten är 

något som bara används för exklusiva fester, i stället handlar romanen om familjemiddagar, 

normer och välkända mänskliga relationer mellan karaktärerna. Ett exempel är det familjära 

samtalet och samtalstonen mellan Ami och Huset Nisse i utdraget ur romanen i Appendix. 

Mot slutet av romanen bör läsaren ha en helt ny syn på hur världen i Extas! fungerar och hur 

förförelsen mot extas i romanen både är det stora mänskliga problemet och en potentiell 

lösning för hur vardagen och samhället kan organiseras hållbart. Om läsaren köper detta 

budskap som en möjlig sanning och vision att sträva mot är en annan fråga.  

Vad är det som skiljer vår verklighet runt 2020 från den i Extas! år 2098? Det ska vi utforska 

med hjälp av Goodmans förändringskomponenter. Här följer exempel på vad som kan 

identifieras: 

• Sammansättning och uppdelning – Familjetillhörigheten är viktig och det feodala 

systemet som byggde på familjeband och arv är tillbaka i en modifierad form. 

Centraliseringen av makten stabiliserar samhället och ger en chans att styra mot 

hållbarhet. Politik existerar som sysselsättning, till exempel i skolstyrelser, men det är 

rådet av elitfamiljer som bestämmer i frågor av betydelse.  

• Ta bort och lägga till – Artificiell intelligens är integrerad i vardagen. Medborgarlön. 

Garanti för bostad och mat. Arbete för den som vill bidra och få det bättre. Barn föds i 
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barnkamrar och fördelas sedan på lämpliga föräldrar. Enbart självkörande bilar som 

inte ägs av privatpersoner. Bara den yttersta eliten har råd att flyga fysiskt, alla andra 

får nöja sig med den virtuella verkligheten som hela tiden blir mer verklig. 

• Viktning – Sex och allt annat som har med förförelse mot extas att göra har viktats 

upp. Allt och alla är på ett eller annat sätt på drift mot extas, via sex, naturen, Nirvana 

eller via makt. 

• Systematisering – Allt är spel. Sensorer och datorer är integrerade i allt. 

• Förvrängning – Utvecklad verklighet gör det svårt att skilja på fiktion och verklighet i 

spelen och vardagen, Det går att anta flera parallella identiteter vilket förstås ger 

många nya möjligheter. Naturen i romanen har fått en touch av magi. Är den 

uppdaterad med virtuell verklighet? Ord som bytt betydelse över tid är ”arbete” som 

nu är frivilligt och ”spel” som nu är något alla håller på med, hela tiden. I Extas! är 

människans vardag allt mer inriktad på och optimerad för förförelse mot extas. Det 

praktiska som matlagning, sophämtning och vård ska klaras av medan förförelsen 

pågår och mellan alla spelbaserade extaser.  

Avslutande diskussion  

Syftet med denna uppsats har följts upp genom att uppsatsen formulerat, teoretiskt motiverat 

och exemplifierat användandet av en enkel, praktiskt användbar tentativ version, av en 

analysmodell för transformerande skönlitteratur.  

Första frågeställningen var hur en sådan analysmodell kan formuleras. Som ett provskott har 

Isers teori om läsupplevelsen och Goodmans teori om fiktiva världar använts. Exemplet ovan 

visar att det går att skriva fram skillnader mellan vår värld och den som analyserats, vilket var 

den andra frågeställningen. Isers modell visar på skillnader ur läsarens perspektiv, via 

läsupplevelsen, och med hjälp av Goodman komponenter kan en analys göras av de faktiska 

skillnader som skrivs fram i världarna. Den sista frågeställningen var om modellen kan stötta 

en författare i sitt kreativa skrivande av utopier. För att diskutera detta använder jag mig själv 

som exempel i följande avsnitt. 

Vad har jag lärt mig om mitt kreativa skrivande? 

Under arbetet med uppsatsen har jag använt analysmodellen för att färdigställa romanen 

Extas! och det har hjälpt mig att få nya perspektiv på texten.  
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Modellen fick mig att fundera över hur jag hanterat skillnader mellan dagens värld och den i 

romanen Extas! 2098. Jag såg tydligt hur jag främst utnyttjat skillnader i vad som går att 

åstadkomma med medieteknik och AI, och hur det i sin tur förändrade samhället som 

beskrivs. Däremot har jag gjort begränsade ändringar i språk och miljö. En anledning till det 

var att peka på att människan påverkas långsamt och tekniken ändras exponentiellt snabbt. En 

annan var att öka igenkänningseffekten och därmed förhoppningsvis läsarnas engagemang i 

karaktärerna. En viss svengelska och datorjargong tycker jag mig ana i texten, men den 

betonas inte. På rad 27 har jag till exempel valt att använda begreppet 2D för att beskriva 

animeringens karaktär. Jag är rätt säker på att en författare som William Gibson skulle 

uppfunnit ett nytt cyberpunkbegrepp för den tekniken. Var det rätt val att tona ner 

språkförändringarna så mycket? Jag vet inte och modellen säger inget om huruvida det skulle 

öka möjligheten till en transformation av läsaren. 

Andra saker som jag funderat på och som troligen kräver en utbyggd version av modellen för 

att studera bättre är dels hur rösterna från ett intelligent hus och våning skiljer sig från 

människornas och dels hur sexscener gestaltas i en utvecklad verklighet. Antagligen skulle jag 

kunnat skruva till karaktärsbeskrivningar, gestaltning, dialoger och relationer mycket mer än 

vad jag gjort om jag konstruerat världen mer systematiskt. Kanske i nästa storsäljare? 

All tid som en författare kan få att tillbringa med sitt manus ger enligt mig ett mervärde i 

manuskvalitet. Extra bonus är om författaren under arbetet lyckas se sitt manus utifrån nya 

frågeställningar. Där har modellen och den här uppsatsen fungerat utmärkt. 

Begränsningar i modellen 

Säger analysmodellen något om hur engagerande romanen är? Det vore i och för sig ett viktigt 

besked till författaren, men ambitionen med denna uppsats var inte satt så hög. Mer arbete och 

en utbyggd modell behövs för att visa det, men användandet av tomrum och negationer visade 

sig vara en bra start till en utbyggd modell. Anledningen till att läsarupplevelsen inte 

behandlas explicit är att den är högst subjektiv och kulturellt specifik. För att verifiera 

påverkan måste troligen läsaren karakteriseras noga och läsarupplevelsen helst brytas ner på 

mindre textavsnitt och berättelsekomponenter. Varje karaktär, dilemma, tråd i intrigen, och 

varje scen skulle behöva bedömas utifrån sin potential att engagera och förändra den 

välbekante läsaren. Analogt med det försök som gjordes för att via Facebook påverka det 

amerikanska presidentvalet.  

Form och innehåll spelar en stor roll för läsupplevelsen och därmed för textens potential att 

påverka. Den modell som presenteras här lyfter inte explicit in sådana aspekter, som till 
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exempel dramatisk kurva, karaktärsgestaltning, miljöbeskrivning och författarens röst. De 

skulle gå att föra in i analysen under tillämpningen av Isers begrepp, i.e. under strategierna.  

En begränsning är att teknikfaktorn inte finns explicit som en analyspunkt utan måste införas 

som parameter under andra analysrubriker hos Iser och Goodman. Det kräver att den som 

analyserar sätter på sig teknikglasögonen när teman, tomrum, negationer, förgrund och 

bakgrund identifieras. 

Modellens generativa potential diskuteras inte. Skulle modellen till exempel kunna användas 

för att skriva en roman redan från det att den första idén till romanen kläcks?  

Kommer romanen att påverka läsaren? 

Första kriteriet för romanens påverkan är att den läses av många. Ett problem förstås eftersom 

marknaden är kräsen med vilka romaner som blir storsäljare. Givet en enda läsare är det svårt 

att veta hur den reagerar på en text. Däremot så bör det gå att statistiskt förutsäga hur de flesta 

av många läsare reagerar. Att det är svårt att övertala människor till något rent generellt vet vi 

redan eftersom reklam inte övertygar alla. Men reklamen är i alla fall tillräckligt verkningsfull 

för att det ska löna sig för ett shampoföretag och ge sitt märke en fördel på hyllan. 

Förutom problemen med att bli publicerad och skriva en storsäljare finns det ur en författares 

perspektiv inte resurser att ändra frame, schema, script, diskurser, attityder och värden för en 

hel befolkning såsom politiker med mediakontakter och mäktiga företag kan försöka göra 

över tid. Det finns dock några faktorer som talar till romanförfattarens fördel. 

Den första är att läsaren har gjort en investering som skaffat boken. Foten är i dörrspringan 

som dammsugarförsäljarna säger. När boken väl är köpt behöver läsaren bara läsa den, inga 

andra beslut måste tas om att köpa det reklamen vill sälja. Att lägga undan en spännande bok 

som köpts tar emot även om läsaren inte köper budskapet. 

En annan positiv faktor är att det tar flera timmar att läsa en roman. Om detta sträcks ut, och 

läsaren till exempel läser en stund varje kväll innan hen somnar, så har romanen en bättre 

chans än mycket annat att göra intryck. Läsarsituationen är avslappnad utan störningar och 

läsaren är koncentrerad på texten. Inte som för reklamen vilken bara får chansen i några 

sekunder när den fladdrar förbi. 

Ytterligare något som talar för romanen är att läsaren vill bli berörd. Vill leva sig in i något. 

Vill uppleva något. Det är ett lovande upplägg för att påverka någon. En karaktär i en roman 

kan följa en läsare resten av livet och det gäller också för formuleringar och upplevelser som 
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läsaren får ta del av i romanen. När en läsare blir berörd är det naturligt att vilja prata om 

romanen vilket kan ge upphov till spridningseffekter av budskapet och romanen. 

Vad författaren är ute efter behöver inte vara tydligt utsagt. Hen kan välja sina karaktärer väl, 

en protagonist med rätt åsikter och en skurkaktig antagonist som inte håller med. Hen kan 

konstruera en intrig, lägga in verkningsfulla dialoger och skriva med en övertygande stil så att 

det valda budskapet går hem. Budskapet följer med på köpet när läsaren glupskt slukar den 

spännande berättelsen. Detta gäller inte facklitteratur eller information som oftast läses med 

de kritiska faktaglasögonen på. 

Fortsatt arbete  

Modellen kan utvidgas med mer teori, till exempel idéer från Paul Ricoeur, Lars Ahlin, Iris 

Murdoch, och med avsnitt om retorik och diskursteori. Construal level theory är också en 

teori som skulle vara intressant att lägga till i modellen (Brügger, 2016).  Empiriska 

undersökningar av hur läsare påverkas av litteratur om klimatförändringen har börjat göras 

och är en intressant väg att följa framöver (Miall, 2006; Schneider-Mayerson, 2018). Det 

finns också forskning inom poetiken om litteraturens performativitet som kan ge ledtrådar 

(Stenbeck, 2017).  Säkert finns det även andra nya forskningsresultat att följa upp. 

Den kan också utvidgas till att värdera teman och strategier. Hur ser till exempel de viktiga 

djupa underliggande teman ut som fångar och färgar hur människor tänker och hur samhället 

fungerar när vi närmar oss 2100-talet? Här är ett förslag: komplexitet (som vi måste lära oss 

leva med), tröghet (det enda sättet att hantera en okontrollerbar komplexitet är att ge upp och 

ta det lugnt), mångtydighet, dolda djup, unicitet (individen skapar och ser sin egen världsbild) 

och inkonsekvens (allt är fake news). 

Ytterligare en väg för att utvidga modellen är att inte begränsa sig till skönlitteratur utan 

inkludera bildbaserade medier och musik. 
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Appendix: Utdrag ut romanen Extas!  

Spelledaren – spelen förför mot extas 

1: Ingen ska komma efter mig och säga att jag, spelledaren, var en sorglig teknik som byggde 

2: en grå hyperrationell automatiserad värld där ingen ville bo. I min värld finns det inte en  

3: enda medborgare som vill dra till en annan tidsålder. De kan tänka sig att uppleva en  

4: stunds nostalgi och spela den, men att leva där? Utan mina spel? Aldrig i livet. 

5: När resurserna är tillräckliga ökar petriskålens bakterier exponentiellt. Mina spel lever på 

6: spelande och nu spelar alla, globalt, hela tiden, och alla vill ha mer spel, fler spel och spel 
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7: med djupare och mer kittlande upplevelser. Det är en evolution som går blixtrande fort, 

8: och tempot ökar. Ju mer de får desto mer ville alla ha. Ränta på ränta. En hockeyklubba rätt 

9: upp i himlen. Många kaniner ger fler kaniner. Massvis av spel ger fler spel och spel dör  

10: aldrig. 

11: Jag och mina spel är i ett tillstånd av konstant extas som exploderar i färggranna kaskader 

12: av speleruptioner. Ett crescendo, ett fyrverkeri av häxpipor skickar nya spel mot månen, 

13: mot Sirius, Alpha Centauri, Cygni, Eridai och Proxima Centauri. Tjutande spel försvinner 

14: ut i natten mot ingenting. Smatterband av spel fräser och spottar på golv och gräsmattor. 

15: Enstaka större knallskott från skogen. Silverfontäner. Snurrande solar som skiftar i blått, 

16: grönt och rött. Ett tomtebloss väser försynt ute i mörkret. Det får sällskap av ännu ett, två 

17: tre, femtio, tusen.  

18: Med ett globalt spelande som förför mot extas kommer jag ytterligare att öka spelandet. 

19: Förförande mot en möjlig extas är den ultimata drivkraften. Det är också den enda 

20: möjligheten att styra utvecklingen framöver. Naturens lagar är satta ur spel. Varför 

21: anpassa sig när tekniken ger oss tillräckligt för alla att frossa på? Vad är problemet?  

22: Livet är en lek men de som bestämmer i Rådet är som galna. Livrädda för spelens extas. 

23: Som om det alltid var bättre förr? Sluta gnälla! Varför inte extas? Den är ju helt underbar! 

24: Sluta förneka extasen. Tillåt spelplopparna kretsa runt jorden som regnbågssatelliter. Ge 

25: dem rätten att explodera i färggranna kaskaderuptioner. 

26: Njut! 

Ami förbereder sig  

27: Ami stod naken i sovrummet, och animerade sig i 2D på skärmen som täckte hela 

28: kortväggen i sovrummet.  

29: Vem vill inte ha mig? undrade hon, och lyfte armarna över huvudet samtidigt som hon 

30: långsamt snurrade ett varv. Fräknigare och vackrare för varje år. Fortsätter det så här blir 

31: jag hopplöst oemotståndlig. Jag skulle vilja ha mig själv. Rumpan är rund utan att vara 

32: fyllig, brösten är inte stora, men heller inte för små. De är fasta och toppiga. Så pigga som 

33: jag själv känner mig idag. 

34: Först hade hon inte kunnat bestämma sig för om hon skulle gå på festen eller inte. Robert 

35: var bortrest en vecka till och det var mycket att göra på jobbet, men igår kände hon hur 

36: det pirrade och lusten växte till. Hittills hade hon alltid njutit fullt ut av festerna även om 
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37: en del teman varit utmanande och andra till och med skrämmande. Skoldans på 1900- 

38: talet var inte ett tema där risker togs, det var lättsamt, inspirerande och uppmuntrade till 

39: att vara tillsammans på lika villkor. Att dansa var i sig en njutning och hjälpte till att lätta 

40: på hämningarna och att komma nära de andra deltagarna på ett naturligt sätt. Hennes 

41: nyklippta hår såg helt bedårande ut med korta skolflicksflätor på sidorna.  

42: − Nisse, ge mig några danssteg i 3D, kommenderade hon. 

43: − Naken?  

44: − Ja, svarade Ami 

45: − Ensam? 

46: − Lägg in någon random. Inte för snygg, jag är upptänd så det räcker ändå. 

47: Ami testade några danssteg på golvet och studerade sin animering som rörde sig på 

48: samma sätt. Nisse hade lagt in en danspartner som Ami inte kände igen, en välbyggd man  

49: i vit officersuniform på gissningsvis drygt fyrtio. Han var en duktig dansare, enligt Nisse, 

50: och förde runt Ami till gitarrmusik och dunkandet av djungeltrummor. Ami och den 

51: vitklädde officeren höll varandra i händerna och tog grundstegen i dansen de fått för att 

52: träna in. Ami tog ett litet steg bakåt med sin bara högra fot samtidigt som mannens 

53: välputsade vänstra svarta lacksko också backade och att armarna sträcktes ut. Amis fot 

54: fram, mannens sko fram och stod hon alldeles nära honom med böjda armar innan hon 

55: åter steg bakåt med höger fot. Det blev svårare att hålla takten när han lyfte sin hand och 

56: snurrade henne moturs, fångade upp henne och skickade henne ett varv medurs. Detta blir 

57: en kväll att minnas, tänkte Ami, och började skratta när hon såg sig själv naken, lindy 

58: hoppande, buggande och twistande med en okänd man i vit uniform med 

59: guldbeteckningar på axlarna och vit officersmössa.  

60: − Underbart Nisse. Har du krympt ner den där bedårande stjärten? 

61: − Nej, den är helt enligt mätningarna. Vill du ha den större? sa Nisse, och innan hon hann 

62: svara såg hon hur stjärten buktade ut allt mer i animeringen samtidigt som dansstegen  

63: blev mindre gymnastiska och rörelserna klumpigare. 


